ATA DA LXXXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 22 de março de 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior: Foi colocado em discussão a ata anterior,
aprovada por unanimidade.

-

Pauta item nº 02 – Evolução do CERNE: A gerente Adriana disse que a TEC CAMPOS finalizou
o projeto referente ao edital CERNE/SEBRAE e informou as ações que serão desenvolvidas no
CERNE 1, com o detalhamento das etapas (processos-chaves) a serem trabalhadas durante o
ano de 2012. Com base no diagnóstico realizado no final do ano de 2011, a estratégia inicial
seria obter recursos financeiros (via este projeto) para trabalhar os seguinte processoschaves: (1.1) – Sistema de Sensibilização e Prospecção: Sensibilização, Prospecção e
Qualificação; (1.3) - Sistema de Planejamento: Plano de Vida, tecnológico, capital, mercado e
gestão; (1.4)- Sistema de Qualificação que envolve: Qualificação pessoal, tecnológica,
financeira, mercado e gestão; (1.5) – Sistema de Assessoria/Consultoria: Assessoria e
Consultoria ao empreendedor, tecnologia, financeira, mercado e gestão. A Sr. Túlio comentou
que havia desenvolvido um novo procedimento relacionado ao Sistema de Qualificação e
Assessoria e Qualificação do empreendedor, mas tinha algumas dúvidas, as quais acredita que
com a contemplação do projeto poderia sanar com os consultores. O Prof. Paranhos acredita
que não precisa depender da aprovação deste projeto para avançar no processo de
credenciamento do CERNE e enfatizou que manter um sistema de qualificação é mais difícil do
que fazer novos procedimentos. Sugeriu manter os procedimentos implantados e fazê-los dar
certo, mas ao mesmo tempo preocupa-se com a Incubadora em se credenciar no CERNE 1 para
poder participar dos novos Editais. O Sr. André Uébe comentou que se o IFF liberá-lo de todas as
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suas demandas poderá dar maior suporte na Incubadora. O prof. Paranhos pediu para que todos
pensem sobre o assunto e solicitou ao prof. Mauro um apoio nos procedimentos Financeiros e
Avaliação de Desempenho dos Empreendimentos. O prof. Mauro concordou e pediu que lhe
repasse os dados financeiros da Incubadora para que pudesse analisar. O Sr. Túlio se prontificou
em apresentar na próxima reunião um diagnóstico de todos os procedimentos que foram
elaborados e não implantados.
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Pauta item nº 03 – Situação Financeira e previsão de arrecadação da TEC CAMPOS: O Prof.
Paranhos comentou que a situação financeira da Incubadora ficou muito ruim e preocupante.
Disse que o índice de inadimplência em janeiro e fevereiro/12 cresceu bastante e o IFF
também não havia liberado o recurso da semestralidade, que deveria ter sido pago em
dezembro/2011. Sendo assim, teve que liberar parte dos recursos aplicados, o qual dava uma
margem de 5 meses sem problemas financeiros. Diante deste sufoco e visando uma maior
tranquilidade financeira, expôs o quadro ao Prof. José Augusto, Diretor Financeiro pedindo
para viabilizar a liberação do aporte de recursos do IFF deste ano, de forma integral, fazendo
o mesmo na UENF. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos frizou que, na realidade, a
sustentabilidade da Incubadora se dá diante de ter apoio do IFF e da UENF, em não pagar
aluguel, luz, água, etc. A Sra. Helga Giovanna(FENORTE) comentou, como uma sugestão de
captação de recursos para a Incubadora, a identificação de mão de obra qualificada dentro das
Universidades para atender as demandas de empresas, cobrando por este serviço junto às
empresas. O Sr. Túlio mencionou que a Incubadora já operacionaliza este serviço com as
empresas associadas. O Prof. Paranhos comentou sobre a necessidade das instituições
parceiras terem atuação mais operacional junto a incubadora. O Sr. André Uébe informou que
sua atuação atualmente está mais restrita devido ao aumento de compromisso no IFF, mas
que mesmo assim vem assessorando nas demandas do empreendimento incubado G8
Treinamentos e Assessorias e da empresa incubada Rayl. Quanto a participação do Diego,
disse que ainda aguarda ajustes com o novo Diretor do IFF - pólo Guarús.

Pauta item nº 04 – Outros Assuntos 4.1- O Prof. Paranhos comentou sobre o interesse da UENF em desenvolver o II Fórum de Inovação e
mencionou seu interesse em utilizar os exemplos existentes na Incubadora. Pediu apoio da FIRJAN e
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do SEBRAE. Acredita também que o desenvolvimento do Parque Tecnológico na região é um
assunto que deve ser inserido no evento. O Sr. Luiz Mário acha que poderá trazer a Caravana
Tecnológica da FIRJAN neste evento. Sendo assim, o Prof. Paranhos tem como proposta inicial de
programação: a) captação de recursos; b) Estudo de casos de sucesso na região e c) Parque
Tecnológico.
4.2- A Gerente Adriana comentou que a empresa CUBBO tem como um de seus representantes, um
aluno do IFF, o qual tem interesse em participar do Edital de Fomento ao Empreendedorismo. O Sr.
André Uébe informou que o Edital foi retirado de circulação para sofrer algumas alterações e sugeriu
que o representante lhe enviasse um e-mail demonstrando interesse para que possa agilizar
internamente o retorno do edital.
4.3- Ainda com a palavra a gerente Adriana informou que a TEC CAMPOS estará participando,
juntamente com duas empresas incubadas, AgroAmbiental e Reproleite, da 1ª Agro Familiar Campos
dos Goytacazes – Feira e Mostra Tecnológica da Agropecuária e Pesca Familiar, que será realizada
no período de 22 a 24/03/2012, na Fundação Rural de Campos.
4.4 – A gerente Adriana sugeriu agendar um dia da semana fixo para que possa apresentar o relatório
de desempenho dos empreendedores filiados, tendo sido definido, por sugestões, às segundas-feiras
na parte da manhã.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16hs, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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